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�Terán preferencia os nenos e nenas 

empadroadas no Concello da Coruña. 

�Xus�za Social e Coidados reserva o 20 % das 

prazas ofertadas para persoas beneficiarias de 

programas sociais. 

�A preinscrición presentarase no centro cívico 

no que se quere realizar a ac�vidade.   

�Soamente se poderá presentar unha 

preinscrición por menor . No caso de que se 

detecte mais dunha  para un mesmo  menor, 

anularánselle todas. 

�Cando se entregue a preinscrición asignaráselle 

un número  que será o número do sorteo. 

�Se un/unha menor resulta admi�do/a e ten 

irmáns ou irmás cun número correla�vo, ben 

sexa anterior ou posterior, todos terán a praza. 

�Para nenos e nenas con necesidades 

educa�vas especiais ou discapacidade, en grao 

que non lles impida par�cipar nas ac�vidades co 

grupo, ofértanse dez prazas nesta ac�vidade. 

�O monitorado de apoio para nenos e nenas con 

necesidades educa�vas especiais, non realizará 

tarefas de carácter hixiénico ou sanitario. 

�Os nenos e nenas  que soliciten  praza de 

necesidades educa�vas especiais, terán unha 

numeración e un sorteo propio.  

�Non formalizar a inscrición no  prazo e horario 
establecido supón a perda do dereito á praza. 

� Os  horarios das ac�vidades son de obrigado 

cumprimento na súa totalidade,  tanto no horario 

xeral como no horario ampliado. 

�Requirirase un número mínimo de par�cipantes 

para formalizar grupo, tanto no horario xeral como 

no ampliado.  

�Non traer ás ac�vidades aparellos electrónicos, 

videoconsolas, móbiles, etc. 

�Levar auga e un refrixerio (froita, iogur, 

bocadillo...) para tomar a media mañá.  

�Non levar cartos ou obxectos de valor, pois a  

organización non se fai responsable das perdas que 

poidan producirse.  

�É aconsellable que non asistan á ac�vidade os 

par�cipantes que teñan enfermidades contaxiosas. 

�Tampouco é recomendable que asistan a esta 

ac�vidade os/as menores que presenten algún 

destes síntomas: febre, vómitos, diarrea, chagas ou 

a4as na boca, dificultade respiratoria,  conxun�vite, 

alteracións a5picas na pel ou no caso de ter piollos. 
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DATOS DA NENA OU DO NENO 
 

Nome ___________________________________ 
 
Data de nacemento  ________________________ 
 
Empadroado/a no Concello da Coruña _________ 
 
Enderezo_________________________________ 
 

DATOS DO PAI, NAI OU TITOR/A LEGAL 
 

Don/dona________________________________, 

con DNI _________________ , desexa preinscribir  

a seu fillo/a sua filla no Recuncho do xogo.  

Teléfonos  ______________  // _______________ 
 

Solicitude de horario ampliado *______________ 
 

Solicita praza para menores con necesidades 

educa�vas especiais (NEE)___________________ 

A persoa que asina declara que son certos todos os datos con�dos na presente solicitude e autoriza 
ao Concello da Coruña a comprobar a veracidade dos datos facilitados. A falsidade ou ocultación de 
datos, conlevaría a anulación da solicitude e a re�rada dos dereitos que se ob�vesen. 
 
Co fin de cumprir co ar�go 5 da Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos 
de carácter persoal, infórmase que os datos proporcionados pasarán a formar parte dun ficheiro, do 
cal será responsable o Concello da Coruña e cuxa finalidade é a de xes�onar as ac�vidades 
socioculturais de relación, inserción, promoción e/ou prevención social realizadas pola Concellaría 
de Xus�za Social e Coidados. 

 

Asinado: 
 
 
 

 
A Coruña, a ________ de marzo de 2018 

Número  
Solicitude 

xeral 

 
Número  
Solicitude 

NEE 

 

DIRIXIDO A 

Nenas e nenos de 4 a 12 anos (deberán telos 

cumpridos no momento da preinscrición). 

DATAS DE REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE  

26, 27 e 28 de marzo de 2018 

HORARIO 

     Horario xeral,  de 10.00 a 13.30 h 

� Horario ampliado, de 9.00 a 14.30 h 

RESGARDO DE PREINSCRICIÓN 

A nena/o neno ________________________________ 

preinscribiuse na ac�vidade Recuncho do xogo no 

centro cívico de ______________________co  número: 

Solicitude 

xeral 
 

 
Solicitude 

NEE 
 

 

PREINSCRICIÓN 

Os días 3, 5 e 6  de marzo, de 11.00 a 13.00 h e 
de 17:00 a 20:00 h.  

Presentarase  no centro cívico onde se desexe 
realizar a ac�vidade  

SORTEO PÚBLICO 

6 de marzo ás 20.15 h en cada centro cívico.  

LISTAXES DE ADMITIDOS/AS E DE RESERVAS 

19 marzo 

Poderanse consultar no centro cívico onde se 
preinscribiu, no Teléfono de Información 010 
ou na web www.coruna.gal/servizossociais/ 

INSCRICIÓN  

20, 21 y 22 de marzo,  de 11.00 a 13.00 h e de 
17.00 a 20:00 h. 

Para formalizar a inscrición presentarase no 
centro cívico onde se ob�vo a praza a seguinte 
documentación: 

� O impreso oficial de autoliquidación 
AC4370,  que se pode obter no centro cívico, 
no que conste o abono do prezo público. 

� As autorizacións que se entregarán no 
momento da inscrición, debidamente 
cumprimentadas e asinadas por unha 
persoa responsable do menor. 

PREZO PÚBLICO DA ACTIVIDADE 

Horario xeral: 7 € por persoa par�cipante 

Horario ampliado: 11 € por persoa par�cipante 

Artesanos  Labañou  Novoboandanza  

���� Castrillón  ���� Os Mallos  Palavea  

Cidade Vella  Santa  Margarita  Pescadores  

San Diego  ���� Mesoiro  ���� Os Rosales  

Eirís  ���� Monelos  Sagrada Familia  

Elviña  ���� Monte Alto  A Silva  
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